
Zápis Komise dopravy  

Číslo jednání:  7/2016 

Datum konání: 26. 9. 2016  

Předsedající:  Ing. Pavel Rittenauer 

Přítomní:  Mgr. Jiří Boldyš,  Ing. Petr Křemen Ph.D., Bc. Richard Macháč,  

                 RNDr. Petr Uzel 
Nepřítomní: - 

Omluveni:  starostka Hana Moravcová, Bc. Marcela Bartová, Mgr. Jiří Boldyš, 

                   Bc. Vilém Čáp, Jan Kotouč 
Hosté:    Mgr. Věra Bidlová, Eva Vrbová, Jaroslav Píša 

Zapsal:  Bc. Dagmar Jeníková 

 

1. Vyjádření k novostavbě RD - Bushovskyy 

 

 

KD materiál bere na vědomí a nemá připomínky. 

 

 

2. Vyjádření ke stavebnímu záměru „Polyfunkční areál Horní Počernice“ parc.č. 4293/2 – EBA 

Praha s.r.o.n 

 

 

KD bere záměr na vědomí a upozorňuje, že je potřeba dodržet potřebné počty stání podle 

platných předpisů. Dále doporučuje, aby podél ul. Ve Žlíbku byla ponechána rezerva pro 

vybudování chodníku pro pěší a cyklisty min. cca 3 m. 

 

 

3. Vyjádření ke stavebním úpravám RD v ul. Náchodská 802 - Nymburský 

 

 

KD požaduje specifikovat přesné umístění a počet stání dle PSP a jejich zajištění pro 

provozovnu. 

 

 

4. Vyjádření k PD „Optimalizace tratě úseku Mstětice – Praha Vysočany“ – SUDOP 

PRAHA 

 

 

Jedná se o kabelové trasy. KD nemá námitky. Doporučuje, aby MČP 20 požadovala   

dodržování BOZP - řádné označení a zabezpečení pracovních míst. 

 

 

5. Vyjádření k  RD parc. č. 2834/1 v ul. Jasenná – Miroslav Kostka 

 

KD materiál bere na vědomí a nemá připomínky. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Vyjádření k „Obytná zóna Xaverovský Háj“ – Kolowratovi  

KD materiál bere na vědomí a doporučuje dodržet příslušné normy s ohledem na dimenzi 

komunikace a parkovacích míst. Dále doporučuje, aby lokalita byla propojena pro chodce a 

cyklisty s okolím. 

 

7. Vyjádření PD „Novostavby garáže“ v ul. Všelipská 1528/9 – Pištěková 

KD materiál bere na vědomí a nemá připomínky. 

 

 

8. Vyjádření PD „stavební úpravy č.p. 1928, 1929, 2010, 2011“ v ul. U Věže – 

Fedorcivovy 

KD bere záměr na vědomí. Požaduje prokázat, že v  záměru bude zajištěn dostatečný počet 

pro parkovací stání dle platných pražských předpisů. 

 

9. Vyjádření PD PENNY- FABION, s.r.o. 

 
Vyjádření ze dne 27.4.2016   

Vyjádření k demolici prodejny PENNY – FABION, s.r.o. 

KD předběžně souhlasí, za předpokladu, že bude doplněn termín zahájení prací, způsob odvozu a 

místo skládky. 

KD konečné vyjádření vydá po předložení požadovaných údajů. 

Záměr se zabývá pouze výstavbou nové prodejny včetně zpevněných ploch. Plán demolice 

stávajícího objektu by předložen samostatně a KD se k němu vyjádřila dne 27.4.2016 -

vyjádření nadále platí i pro novou výstavbu. KD konstatuje, že návrh je v podstatě obnovou 

stávajícího stavu, který je rozšířen o parkovací záliv na ul. Náchodská. Návrh předpokládá, že 

stávající parkoviště bude zachováno bez úprav 

KD doporučuje Radě schválit záměr s tím, že: 

 doporučuje požadovat úpravy v ul. Mezilesí pro zajištění bezpečného pohybu chodců 

a cyklistů na této ulici. Požaduje vybudování integrovaného přechodu včetně úprav 

křižovatky. 

 doporučuje doplnit výkres dopravního značení o stávající značky na ul. Náchodská, 

aby byly zjevné dopady na pohyb vozidel ve stávající křižovatce Náchodská/Bystrá 

 doporučuje v konečném řešení zkrátit parkovací záliv na ul. Náchodská, tak aby byl 

zajištěn dostatečný rozhled při výjezdu z parkoviště cca 20m 

 doporučuje, aby byl při výstavbě řešen bezpečný provoz chodců na chodníku  

v ul. Náchodská  

 doporučuje požadovat úpravy parkoviště v případě jeho poškození výstavbou. 

 doporučuje, aby bylo instalováno vybavení pro cyklisty vyššími cyklostojany, na které 

se kolo připevní za rám. 



 

10. Vyjádření stavbě prodejny BILLA – A – PROST spol. s.r.o. 
 

Vyjádření ze dne 27.4.2016  

Vyjádření ke stavbě prodejny BILLA – A – PROST spol. s.r.o. 

KD záměr bere na vědomí a konstatuje, že:  

 u předloženého materiálu není výpočet dopravních intenzit pro zákazníky a zásobování, 

 chybí posouzení jako křižovatky s výpočtem úrovni kvality dopravy, zejména pro levá 

odbočení. 

 

KD doporučuje Radě MČ Prahy 20: 

a) trvat na výše uvedených údajích, 

b) zvážit odvolání proti rozhodnutí MHMP vedené pod č.j. MHMP-617142/2016/04/Sv ze dne 8. 

4. 2016, 

c) ukládá tajemnici Komisi dopravy zaslat toto usnesení členům Radě MČ Prahy 20  

(z důvodu hrozícího vypršení termínu na odvolání do 6. 5. 2016).  

 

   (6/0/0) 

 

Dne 19.9.2016 proběhlo místní šetření, při kterém byla konstatována řada dopravních 

problémů. 

KD považuje umístění prodejny BILLA v dané lokalitě z dopravního hlediska za nevhodné. 

Nejvyšším problémem je výjezd z objektu na západ a vjezd z východu. Dokumentace neřeší 

spádovou oblast pro pěší a cyklisty a jejich předpokládané počty. Dále nebyl předložen žádný 

obchodní plán, který by tyto problémy řešil. 

KD doporučuje trvat na doplnění dokumentace o požadované údaje, včetně již dříve 

požadovaných.  

Doporučuje, aby bylo při provedení záměru instalováno vybavení pro cyklisty vyššími 

cyklostojany, na které se kolo připevní za rám. 

Pokud by byl vážný zájem MČP 20 pro umístění prodejny BIILA, tak by byla doporučena 

varianta č. 4, která by měla být rozšířena o předcházející požadavky. 

 

11. Plán sněhové pohotovosti 

KD doporučuje předložit tento plán Radě ke schválení. 

  

12. Vyjádření k „Rozšíření optické sítě T-Mobile, Horní Počernice–Zeleneč – Bohemiatel 

 

Jedná se o poměrně dlouhou trasu na území MČP 20. Je vedena převážně podél komunikací, 

nebo je kříží. Proti vlastnímu záměru nemá KD námitky, je ale třeba vyřešit předpokládaná 

dopravní omezení po dobu výstavby. 

 

 



 

 

13. Vyjádření k Oplocení jižní strany – Mezilesí 

 

Záměr nemá vliv na dopravu. KD bere na vědomí 

 

 

 

14.  Vyjádření k prodeji pozemků – Strojservis 

 

Záměr nemá vliv na dopravu. KD bere na vědomí. Upozorňuje na záměr komunikačního 

propojení průmyslové zóny Ho-Po s tímto územím, zakotvené v územním plánu.  

 

 

 

15. Vyjádřeník k PR - Venkovní sportoviště 

 

KD se záměrem v zásadě souhlasí. Je třeba vyjasnit, o jakou výjimku chce žadatel požádat 

ohledně dopravy v klidu – PSP, ČSN? V každém případě by se jednalo o zdlouhavý proces, 

který je mimo pravomoc MČP 20. 

 

 

 

 

Bc. Dagmar Jeníková     Ing. Pavel Rittenauer 

 

tajemnice Komise dopravy    předseda Komise dopravy 

RMČ Praha 20     RMČ Praha 20 


